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Publicació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
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El passat dia 13 de març se
celebrà a la Sala de Juntes del

COFIB l’Assemblea
General de Socis de
l’ONG Apotecaris
Solidaris. A l’acte s’hi
presentà la memòria
d’activitats realitza-
des, a més del
balanç econòmic de
l’any 2006. Per més
informació podeu
consultar la secció

dedicada a Apotecaris Solidaris
d’aquest mateix número. 

Els apotecaris col·laboren en la
recuperació de l’Illa del Rei de Menorca
COFIB, Fundació de Ciències
Farmacèutiques, COFARME i Cooperativa
d’Apotecaris  col·laboren en la recuperació de
l’antiga farmàcia de l’Hospital de l’Illa del Rei

El passat dia 13 de març se signà un conveni de col·laboració entre
diferents estaments farmacèutics de la nostra comunitat i la Fundació
Hospital de l’Illa del Rei de Menorca, per a la cooperació en les obres

de recuperació de l’antiga farmàcia ubicada a l’esmentat illot, a més de la
creació d’un jardí botànic amb plantes medicinals utilitzades a la farmàcia
durant els segles XVII i XIX, principalment. L’acte de signatura va ser
protagonitzat per Antoni Real, president del COFIB, Josep Oleo, president
de COFARME i Lluís Alejandre Sintes, president de la Fundació Hospital de
l’Illa del Rei. A més, cal esmentar que la Cooperativa d’Apotecaris de
Mallorca també col·labora activament en el projecte de recuperació de la
farmàcia de l’Illa del Rei.

La signatura va tenir lloc durant una visita guiada que organitzà la
Fundació menorquina per mostrar l’illa als apotecaris que acudiren a l’acte
per conèixer, o visitar de nou, la preciosa illa. L’Illa del Rei és un petit illot
situat al centre del port de Maó sobre una elevació per damunt del nivell del
mar completament plana, d’uns 41.000 metres quadrats d’extensió. A més
del seu evident atractiu paisatgístic i històric, l’illa alberga un antic hospital
naval britànic que data d’inicis del segle XVIII. Fou durant l’abril de 1711
quan l’almirall Sir John Jennings, comandant en cap de l'esquadra del
Mediterrani, avalà amb la seva signatura la construcció del que seria el
primer hospital naval a Menorca.

Per tot això, el col·lectiu farmacèutic ha volgut contribuir amb la Fundació
Hospital de l’Illa del Rei i col·laborar amb la recuperació física i simbòlica d’un
patrimoni tan important per al conjunt del port de Maó. Per aquest motiu,
l’Associació Amics de l’Hospital de l’Illa del Rei pretén fer arribar a tots la idea
que és possible frenar la deterioració i evitar la seva progressiva degradació,
a més de facilitar i dinamitzar la presa de decisions respecte a l’Illa i la
col·laboració amb les administracions. L'Associació se centra en establir
unes millors condicions en l'estat actual de l’Illa del Rei per a permetre
millorar i compilar dades per trobar una sortida digna per al patrimoni del Port
de Maó. Podeu trobar molta més informació sobre l’Illa del Rei i l’esmentada
Fundació a la pàgina web www.islahospitalmenorca.org. 

www.islahospitalmenorca.org
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